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ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

i senas adresas. Pinigai geriausia sių-
' sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-

ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. j J 
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Dwnoknt»i ir Taitų Sąjunga. 
Bemok**** Kou^Mi«i jas pir

mininko Cummings'o didžioji 

toriui tapo duotas sostas pare-jji,qHq£ $$ išdėjo Demokratų 
zidento kabinete. Aštuonių va- partijos nuopelnus, antroje 
landų darbo teisės tapo priiSr- kalbėjo apie karę, *r«&aje •* 
t os-) . 7 •* pie tautį sąjungą. Kadaa-gi 
r Kad darbo sekretoriui tapo Lietuvos ateitis tik tuomet bus 

duota vieta prezidento kabinę- kviesi, kuomet pasaulyje ne-
te, tai tat mūsiškai reiškia, jog beliks miittarizmo,' arba dide-
val&innkas, kurio priedermė 'iių/sjnarfciai ginkluotų kariuo-
yra sužinbti, tvarkinti ir apru- menių, kadan-^ci sakoma, kad 
pinti darbininkų reikalus, jaar ^tautų ^sąjunga tą mifitarizmą 
tapo lygus kitiems prezidento^^>ai^ikVšiąnt,tai mums rupi pa 

žiūrėti, .ar mųs viltis gali kiek 
stiprėti del Demokratų 
Konvencijos, ar ne. 

sekretoriams, o tie sekretoriai 

-A 

Lodge ir Cummings 
Didžiosios partijos Suvie

nytose Valstijose beveik vie
naip laiko savo visatines kon
vencijas, arba seimus, kuriose 
paskiria kandidatus į prezi
dentus. P a maldos eina giedo
jimas Amerikos himno, po 
*himnui didėji prakalba. Tą 
prakalbą amerikiečiai vadina 
Keynot adress, lietuviškai iš
eitų " didžiojo, arba raktinio, 
garso kalba.*' Kepublikonų sei 
m̂e Chicagoje tokią kalbą lai

kė H. C. Lodge, o Demokfatų 
Seime San Francisco 28 birže-

mi-yra lygus kitų viešpatijų 
nistrams. 

J ; 1a. 

Belgijoje darbo ministerija 
tapo įvesta 4884 metais, Suvie-
nytoseValstijoee taf įvyko tris-
dešimčia metų vėliau, dėlto, 
kad ^ šitoje sali je darbininkų, 1 9 1 g 0 l l v o pureiškusi, kad tau

toms reikia padarytį;* kokią priešai buvij galingesni, negu 
Belgijoje. 

Kadangi' ta darbininkams 
naudinga permaina įvyko Wil-
sonui prezidentaujant, tai jo, 
partija-ir didžiuojasi tuomi. 
Wilsonas prieš tapšiant prezi
dentu buvo politinės ekemomi-
JQS .profesorium universitete. 
Tai-gi jis gerai žinojo, kad 
darbininkų ministerija daro 
daug naudos darbininkams ir 
visai šaliai. • 

Apie aštuonių valandų dar
bą nėra reikalo kalbėti. Ilgus 
metus darbininkai kovojo, kol 
galutinai išsipildė jų teisingi 
norai. Darbas susitrumpino, 
bê t darbininkų pelnas nesuma
žėjo. Niekuomet Amerikoje, 

lio ja pasakė Homer S. Gura J l e i M t u t p a s a u l i j e > J ^ t a i * 
mings, to seimo pirmininkas/ fkki negaudavo taip didelių ai-

įjodge kalba buvo protinga, 
bet šalta. Ji, kaip diplomato 
raštas,buvo tokia, kad jos ne
gali nei girti nei peikti, nieko 
nežada nuo nieko, neatsisako. 
Senatorius Lodge ir dabar yrą 
Suvienytų Valstijų Senato už-
rubežinių dalykų pirmininkas 
ir seniaus yra daug dirb-js dif 
plomatijos sritije. Lodge jau
senas žmogus Savo prakalbę.' 
jis taip pasakė, kad toliau IsįsĮ. 
dintiems sunku buvo girdėti. 

gų, kaip W.ilaonui preziden
taujant Jeigu tat Demokratų 
Seime*] ^legatai vėliavomis, 
marsavjgįaau—ir telegrama pa
gerbė jSpflsoną bei jo portre
tą, tai ir/įdąrbininkai tam pri
tariat' ,-vį*,'; 

Tolia^^unamings irumpai 
paminėju, kad Clyton'o pri-
de^kaą^SĮe Sherman'o teisės 

y 
Amerikos Pažiūros Prieš 

Karę. 

Progresistų partija 1912 ir 

eios karės pabaigą *visi pripa
žįsta, kad po jos turi įvykti' 

•u«ni 

n oi s sutartį, idant karių ne
bereikėtų. RepublikoHų parti
ja 1916 m. buvo pritarusi tar
ptautiniam teismui, i.štyrian-
čiam tautų kivirčiuą ir nelei
džiančiam kariauti. Demokra
tų partija tais pačiais 1916 m. 
įtraukė į savo platformą Tau
tų Sąjungos sudarymą. Tai 
vis buvo tik partijų balsai, 
bet visų partijų. 

Paskui partijas pasirodė ir 
oficiįalių Amerikos nuomonių. 
28 rugpjūčio 1916 m. Suvieny
tų Valstijų Senatas vienbalsiai 
sutarė prašyti prezidentą, kad 
pradėtų pasaulyje «tamtikrą 
judėjim§4dant susidarytų tarp 
tautinė vienybė, statanti tei-

Karės muzika, vargonai irjtfr 
katančiai balsų' giedojo &į|)? 
Spangled Banner. Tos apelCos 
ir giesmės taip sukėlė sein* 
ninku upą, kad net augšt 

Li~ 
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p^oš^tJustus, paliuosavo dar-
tininkfts*,it 'sunkios prigulmy-

R į s n«6 darbdavių. Nemaža 
Cummings'o kalba *kuop.^-;n^p#' : |^ikrė demokratai tu-

kiauslai pasisekė. Seimo 1*̂ 15.-̂  ĵ̂ bibĮ̂ Jr* î̂ ži-'% Amerikoje, 
gėjai pasirūpino pirma sukefc^į/jp^Sįįg'į" valdiškas darbo 
ti klausytojų upą. Po iraldoiv|>|iro^lfe Vietas, kur žmogus, 
kurią arkalbėjo katalikij kun£; Jitętekflfc*dj||bo, lengvai ir pi
gas P!* L. Ryan, vietinio ar-I^pi g&f^jffrasti. • 
kivyskupo pagelbininkas, prą%^I&^ darbininkų reikalų su
sidėjo įspūdingos apeigos Jįįį. į ^ f i&as buvo didelis iftisono 
merikos vėliavai p a g e r į j l ; ^ ja; liag^bininkų ^nuopelnas 

į>rię^ kaię.-^Karės . metu tie 

vaisiui'--I^rbininkal ir jų orga-
HĮzaeiJbij parėmė SuvieAytų 
VI|įti,įĮ v^iiausybę karės me-

valdininkus, kaip Rooseveltą, f į . Jei«ie ta darbininkų para
ma, ka^iin kas butų pasidarė 
ir Amerikoje ir visame pasau-
lije. J 

Cumnntogs^eminėjo, bet del 
teisybės nereikia užtylėti, kad 
po karės įymiai sumažėjo dar
bininkų Ir valdžios sutartis.Vai 
džia sutrukdė-anglekasių strei
ką rudeniją 1^19 m. ir nepa
vartojo savo galybės prieš 
plieno fabrikantus tuo pačįn 
laiku. Tiesa, tuodu streiku 
buw> suardę i užrubežinę vald
žios pcftitftą. Tai-gi neteisį-
nant nei nekaltinant nei vie
nos pujsėsĮ nereikia užmiršti 
kad po karei labai sumažėjo 
darbininkų ir valdžios sutartie, 

' AmėVikos Uarbo Federacijos 
piTmiriinkas Samuel flompers, 
Savo seimą Mentrealije tyčia 
apleidęs, *bvs*o atvažiavęs į 
Clnemgo> į RepubKkonų 
konvenciją, *ad ji įtrauktų 
darbininkų reikalus 4 sajro, 
platform§. B^p»btJkonai neį 
traukė. J>abar Gompers yra^ 
San Francisco 4r*taip-gi norit 

laivyno sekretoriaus pagelbi-
ninką, pagriebė entuzijazmas. 
Taip sukeltoje klausytojų dva
sioje bepig buvo kalbėti. j 

Homer S. Cunmiings yra 
stiprus nesenas vyras. Jis tu
ri aiškų ir stiprų balsą. Kiek
vienas žodis buvgo girdėti to-
lymiajisiamė kampeli je. Pra
kalbos turinije buvo pilna a-
kyvų stambių / žinių. Jos buvo 
puikiai sutvarkintos ir labai 
gražiai išreikštos. Kadangi tai 
buvo partijos seimas, tai stam
bioje jo kalboje negalėjo ap-
seiti be gyrimo savosios par
tijos ir be peikimo priešinin
kų. Socijalistų Oimamings vi
sai neminėjo. Vifci jo ypai te
ko RepublikonanA Tie pariijų 
gpnčai mums nesvarbu. Jno.s 
praleisime. 

sybę vietoje karės. 18 gruo
džio tų pačių 1916 m. prezi
dentas Wilsonas išsiuntinėjo 
notą /visoms kariaujančioms 
viešpatijoms, kurioje jisai sa
kė, kad reikia ką nors pada
ryti, idant toliaus nebūtų ka
rių, ir kad prie 4o tikslo į-
vykdymo Suvienytos Valstijas 
prisidės visomis savo spėko
mis. 

Minėtina, kad Vokietijos at
sakymas buvo • neaiškus, o, 
talkininkai atsakė visi bend
ru laišku rašytu Paryžiuje 10 
sausio 1917 m.' Tame laiške 
buvo pasakyta, kad talkini n 
kai "visa širdim; pi Karia su
manymui sudaryti tauta są
jungą, kuri padarytų taikos 
ir teisybės tikrybę pasaulyje/' 
*" Dvyliką dienų po te. atsaky
mo prezidentas Wilsonas 22 
rtansio 1M7 m. buvo Suvieny-

daugger^f*0 V a i s * W Senate ir kalbėjo, 
jog visose šnekose apie einan-

Demokratų Partija 
ir Darbininkai. 

1 — 

Minėdamas Demoktatų par
tijos nuopelnus Cummings 
dviem atvejais užsiminė apie 
darbininkus. Pirmoje' vittoj«' formą. 

riai esant jau nebegalėtų iš
kilti kita tokia nelaimė, kain 
dabartinė karė. Kad tas tik
slas taptų išpildoa»as reikia 
organizuoti didžiajas žmonių 
giminės jiegas (major forces 
of mankind). . 

Anglijos ir Prancūzijos val
džios suprato tą Amerikos žo 
džių reikšmę ir susyk sudaria 
po komisiją tam klausiami ty
rinėti. 

Balandžio 2 dieną 1917 Wii-
sonas atėjo į kongresą, ty. Se
nato ir Atstovų buto bendrą 
posėdį, kuriame pasakė karš
tą prakalbą ir pareikalavo a-
pgarsinti karę Vokietijai. To
je kalboje buvo pasakyt^-kad 
Amerika nori pakelti kare 
prieš kare— war against ^ar, 
— kacriBto-ikos tikslas yra, 
įvykint imBni į teisybės vieš-
patavįmgPRria laisvu tautų 
sutartim, kokia atneštų^taiką f 
ir saugybę visoms tautoms ir 
padarytų pačiam pasauliui 
autgalo laisvę. 

Šitą prezidento kalbą ir min
tis patvirtino Suvienytų Val
stijų atstovai, Kongreso na
riai, keturiomis dienomis vė
liau, pritardami jo žodžiams 
ir 6 balandžio 1917 m. apgar
sindami karę Vokietijai. 

Tautų Sąjunga Karės Metu. 

Kol karė tęsėsi aei Wilsono, 
nei kongre*), nei Amerikos vi-
suomenės mintys nesimainė a-
pie Tautų Sąjungą. 8 sausio 
1^18 m. yra ir Hks atmintina. 
Tada Wilsonas, kalbėdamas 
Kongrese, išdėjo garsiuosius 
keturiolika punktų. Tarp jų, 
buvo vienas, kuris šitaip skani 
bėjo: 

"A general assocjation of 
nations mušt be fonned un-
der specific convenants for 
the 'purpose of affording 
mutual guaranties of politi-
oal kidependence and terri 
toriai integrity to great 
and small statės alike." T.y. 

Visatine tautų sąjungą 
turi tapti sudaryta tamtik-
romis sutartimis, kad gali
ma butų l̂uoti viena kitai 
garantijų, apdraudžiančių 
politišką neprigulmybę ir te 
ritorijos čierybę didelėms ir 
mažoms, viešpatijoms vie
naip. (Pabaiga bus.). 
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Temykite lietuviai! 
Viaiems žinoma, kad, UKIVERSAL STATĘ BAKKĄ yra tikrai 

Lietuviška, Vatstybinė Banką' kuri visada remia Tautos įr Vals- , 
tybėe reikalue ir kaipo tokia IJetuvių įstaiga'įširdingai kviečia 
visus Lietuvius—Amerikiečius nemėgsti"* ir pakikyti ryšius su 
šiuomi Banku, nes Bankas randasi para^kiausioĄvfetoj yra atda
ras vakarais du syk savaitėje žmonių sudėti pinigai yra kuopi 1-
itiausiai apsaugoti didžiu Tsapitaiu |r> sumaniu vedimu bankiaių 
reikalų patyrusių valdininkų ir direktorių. 

Jeigu mes neremsime savo Taiftos ir viens kita, tai svetimi tik
tai naudosis ifr mūsų ir viHos m,us pas save visokiais daug pri
žadančiais apgarsinimą^ kurif "mūsų vardo kaipo Lietuviu Vaida 
nepakels. Todėl visi Lietuviai /-emkite savo teisingas Įstaigas ir 
Vaisiais patys, o ne svetimi naudokitės. " S 

DABAR YRA LAIKAS 
Nuo 1 Liepos nesugadinu* nuošimčio PERKELTI SAVO , 

PINIGIS I saugų ir stiprų Banką. f* \ 
Priduokite sav Bankine knygutę kurios Chiokgo*. arha kito 

miesto bankos. Kuri $m neužganėdina arba nėra jums paranki'' 
— mes sukok'ktuosim ir perkelsim visus pinigus su nuošimčiais 

S UNIVERSAL STATE BANK 
(Umkr Stale Government Supenrkion) 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIU FINANSINĖ 1NS-
TAIOA VISOJE AMERIKOJE 

Po valdžios užžiura 

Banke Turto Virš $2 ,490 ,000 .00 
1917, K«Y« S (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95 
19M, Samio 1 941,689.40 
1929, Sausio 1 1,625,997.43 
1929 Birželio 39 2,121,595.33 

šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno 
^pareikalavimo su 3-čiu nuošimčių. , 

Sinskitr pinigus ir važiuokite į Lietuva per šia DkteiauKi,, A-
merikoje Lietuviu Agentūrą. 

Informacijos Visuose R aikaiuose Suteikiamos Dykai. 
Banko skyriai: Taaptaimo. Komercijos, Paskolos, Apdraudos 

nuo ugnies. Pinigų ir šlpkarčiu siuntimo. 

IŠMAINOME kitu šalių pinigus pagal dienos kana. 
BANKO VALDYBA: BANKINĖS VALANDOS: 

Joseph J. Ellas, President Panedėliais, Seredomis, Ketver-
M. Antoifiseu, Vice-Pres. gaiš ir Pėtnyciomis nuo 9 vai. 

S 

ir. 
mt m i iM»inw»»" 

a%ak $35 Iti 175 Savaitėj I 
Buk kirpėju. Ki-
iy4|ai Visur rai-
kalaujami. G«-
riausiaa amatas, 
m«s ismokiaame 
| keletą savai
čių, prityrimą* 
duodamas moki-

nantles. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystes S%yrlus, mokslas ui- . 
ganėdina visus. 

MA6TER SCHOOL 
ISO N. State Str. ** 

Kampas Lake str. ant 4tų lubų. 

OR. J . SHIN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiaaa 4930 W. 13 8 t 

l i a t W. 40 Avenne 
Tslsfonas Cicero S l i l 

Ofiso Cicero 49 
LIETUVIŠKAI 

• > i 
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DR. G. M. GLASER 
«s 

Ofisas 314* 60. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cbioago, 111. 

SPECIJALIS'ĘAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l f JCfCgn 
iki t po pietų, nuo 6 iki * valan 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki t po plet. 
Telefonas Yards C t? 

. 

- t t 
= " 1 * -

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas sr 

and Cashier 
Jos. J. Krasmvski, Vice-Prea. 
Stasys V. Valaiichauskss, Aast. 

Cashier 

išryto iki 5 vaL po pietų. 
VAKARAIS: Utarninkais ir Su
katomis nuo 9 vai. išryto iki 
8:80 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

K&napas 33-čios gatvės. , 

Keliones įspūdžiai nuo Chicagos 
Bei Londono. 

(Pabaiga). 
Ant^ rytojaus susiriakę visi 

į daigtą nusitarėme patys TU 
pintis, katram' kaip patinka. 
Septyni iš mūsų paėmę dr%są 
išsirūpino leidimus ant Olan
dija*. Tie jau išvažiavo 2 die
ną birželio. 

Mes likusieji kreipėmės prie 
agentų, kad išvažiuotume ant 
Liepojaus. Bet pasirodė ne 
lengvas išvažiavimas. Pigesnės 
kiesos jau užimtos.'Tada turė
jome pirktis į pirm^ klesa. ir 
mokėt po 84 dol. ir tai*-tik' 
ant 16 birielio. Katrie pirito 
paskiau, nors tą pačią dieną, 
tie jau tegavo tik ant 26 b|r& 

• i IM i •• • ai ' j • •amatefaąg 

bininkų^ScRlus į iąvąją pJat-

Niekas nėra pranašas, deito 
sunku pasakyti, ar Sorapers'ui 
pasiseks.. Bet jei Demokratų 

toes naudą, tai ji leistų darbi 
ninku vadams i§reikšti da?bi-

kad JDęmo$r*tai įtrauktų dar- ninku reikahts ir tą išreiški-

partija atsimintų savo gražią 
ją praeftį, jei suprastų atei-ldę ir prieplaukų vardus, pa 

mą įtraukta į savo partijos 
platformą arba programą. 

Dabar, maždaug, jau esame 
apsirūpinę. Jau užsivizavom 
pasportus^ kttvių atstovybėje, 
užsimokėjom po 6 šilingus ir 
dabar laukiame tik tos dienos, 
kada gausime išvažiuot. 

'Susiradome kelius i Londo
no lietuvių bažnyčią. &r©ntos 
Trejybės, ir Dievo Kūno šven
tes apvaikščiojom lietuvių 
bažnyčioje. Bažnytėlė mažute, 
bet gražiai išpuošta. €horo nė 
ra nei kokio, neturi ųei pašto 
vaus vargonininko. Vargoni
ninkas ateina tik tam sykiui 
pamaldas atgrajint. 

Atvažiavę Londonan, trys 
lietuviai pasigedo savo baga 
ių, kurie pripuolė. Patai 'iau 
keliaujantiems gerai b^gažu-5 
užadresuoti. Reikia ant audek
lo aiškiai parašyt savo pavar 

»«* •» 
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vyzdin Morttreal; London, 
Libava ir priKpdyt žymioje 
vietoje prie 4Ntga£o. Mhidtų 
žmonių bagažai prapuolė dėl
to, kad prie jų buvo prisegti 

Jf« 

tik pOperiniai ženkliukai. Tie 
greit nusitrynė. Laivo darbi
ninkai, nežinodami kur dėti, 
greičiausiai, iškėlė tuos baga
žus Prancūzijos prieplaukoj 
Havre. 

Nors trumpai aprašiau šią 
kelionę, bet ji pasirodo pusė
tinai karti. Užtai negaliu už
miršt padėkoti ir Chicagos a-
gentams ir patariu jiems 
užsidaryt savo ofisus. Jiems 
tiktai rupi sevo klijentus sa
viškai apkirpti ir bile iš savo 
akių išstumt. Agentai mums 
pabarė didžiaušį skurdą, rū
pesčius ir iškaščius. Kuris 
žmogus neįsidėjo daugiau pi
nigu, nes nenorėjo, arba ne
galėjo, tam yra šiandien var
gas. Kitas jau siūlinėja nei 
savo ldikirodėlį parduot "su 
dideliu nuostoliui Kadangi 
Chicagos agentai, nuo Londo
no ant Liepojaus laivakorčių 
negali parduot, tai įiems.rei
ktų turėti toks žmogus, k u m 
nurodytų ten nukeliavusiems 
prieglaudas ir kitas reikalin
gas vietas, j kurias reikia 
kreiptis., Tuomtarpu agentai 
paleidžia žmones klaidžioti 
po platų ir klaidų miestą. Tai 
tiek patyrimų iš šios dalies ke
lionės. Antrą dalį, t. y. kelio
nę iiuo Londono iki Liepojaus 
ir nuo Lk»ojaus iki namų pa- j 
rašysiu k#ą kartą. 

Petras Gerd&unas. 

• ^ * » 

Dr. M. T. STRKOL'B 
.LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1TS7 W. 47th St., 

(47 Ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki S p/JTNoictu, 
6:30 iki f : M vakarą Nekėliomis 
9 UU I t rytais. " 

Tel. Boulevard ISO 
Res. S t l 4 V . 4Srd Street. 

Tel. MrKtrtpy SSt 
• • • • • • ! • • • • » » » • • • • mm • • ! • ! ! 

Telefonas Boulevard t l t O 

OR. C. KASPUTIS 
MNTISTAS 

SSSl S7 Halsted Str. 

N . L A N , : -12 A. M. 

' * • < ' 

Telephone: Yards 44*1 

A K U M A 
A.SKUSH0 

Turiu 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone Ir kūdi
ki laike Ilgos. 

s 
S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia.] 
Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
darbu busite uigronėdinti. 
3814 W. 2S PI. Chicago, DLl 

2» 
• wpiw . ^ m- m • • • • » » » ^ ^ i 

Tttfc 
Dr. C Z. Yezehs 

šuo % ryto iki • 
Seredomis nuo 4 lyg i vakare 

4711 SO. ASSfLAITD AVEHUB 

OR. OIRLES SE6AL 
4729 S. A^iland Areni* 
Specianstas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. -\ • 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:20 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreiel 28S0 

•3 

V 
UETWeS LA«VftS 

SAftGAi. 

Nęw Yorke 3įD ir 31 f^gužio »-^ 
buvo seimas Lietuvos Laisvės 
iWgų ir^usivienijimo Am*n-
kos Ijfetuvių Kareivių.. Tame 
Se|me abi orgsfeizaciji susilie
jo ir ža<la veikti po **fjietuvos 
Ke|^ikkiu»o»ry4ės Salumukų 
Sąjungos" Konstitucija. 

m • u u n ii Į S J I ' I I L ' 

J.P.WAITCHES 
• T LA W 

40tt a WOOD STRpif 

^=z «o*i 

Dr. M.Stupiiicki 
S107 8ox ItmgaL WUmt 

VmttUdcp: - I fkl 11 m ryto; 
i po stotų Iki t toj*. m i l M s 
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PASPQRTŲ BLAKKĄS 
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Ketvirtadienis, liepos i 1920 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, liepos 1 d.. 
šv. B. R. M. širdies Kraujas. 

Penktadienis, liepos 2 d., 
šv. P. Marijos Aplankymas. 

PER 8 METUS APVAGINA 
JO BANKĄ. 

-
• 

Pasiglemžė apie 16,000 dol. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮL 

^N 

IŠ NORTH SIDiS . \ 

Milton Štamm, pasitikėti-
nas valdininkas Continentel & 
Commercial National bankoj, 
suareštuotas ir prisipažino, 
kad jis per aštuonis metus ap
vaginėjęs banką ir išeikvojęs 
apie 16,000 dol., prigulinčių 
bankai. 

Pasisakė, jog jis permažai 
imdavęs algos, gi norėjęs gy
venti "augštai." Taip ir gyve-
nęs svetimais pinigais. 

NEBAUGIAUSIA PALIKO 
TURTŲ. 

Užbaigus vakaro programą, 
visi sustoję padainavo Tautos 
himną ir linksmai šnekučiuo
dami išsivaikščiojo į namus. 

Ačiū reikia pasakyti gerb. 
seserims ir yarg. J.* Brazai 
čiui už surengimą tokio gra
žaus vakaro. 

Gryno pelno parapijos nau
dai liko apie $150.00. " P . M. 

nimui su savo Vargonininku1 

ponu B. Janušausku. Choristai] 
kviečiafae pribūti 8 va i 

* * M. ir. 
• • • n . _ •HM , „ . 

PRANEŠIMAI 

•uomet nesenai Chicagoje 
netikėtai mirė garsus politi
kas Roger C. Sullivan, buvo 
pranešta, jog jis palikęs dide
lius turtus. Vieni jo paliktus 
turtus apskaitė ligi 5 milijo
nų.- Kiti sakė busią apie 10 
milijonų. ,-

Šiandie paaiškėjo, kad mi
ręs Sullivan yra palikęs tik 
pusantro milijono dol. vertės 
turtų. 

Suprantama, gražus tai pa
likimas. Bi't tas n u HM lo, kiek 
tai žmonės be niekur nieko 
priplepa visokių nebūtų daik- čiulpti., 
tų. 

Tiesa, miręs Sulliyan valdė 
didelius turtus. Bet jis jų ir 
nesigailėjo visiems, naudin-

Birželio 22 d. Northsicliečiai 
turėjo nepaprastą pramogėlę, 
Šv.Mykolo Ark. par. mokyklos 
užbaigimą. Gerbiamos seserys 
Kazimierietės, kurios veda šią 
mokyklą, prie pagelbos vargo
nininko J. Brazaičio, jau nuo 
kelių savaičių rengė vaikus 
prie tos pramogos. Programa 
buvo gana įvairi ir perstaty
mas nusisekė visais žvilgs
niais gerai. 

Visųpirma didžiųjų vaikų 
choras padainavo "Vakaro 
Dainą" ir "Piemenėlis".* Pas
kui ant scenos išėjo 11 juodų 
vaikų, pasirėdžiusių ilgais 
surdutais su " cilinderiais'' 
ir parodė, kaip kokiuose at
sitikimuose pasielgti ir kito
kius parodavimus atliko.Jioms 
vadovavo J. Paliulis. 

Toliaus sulošė "Užžavėtas 
smuikas." Visi lošikai, bet 
ypatingai J. Saviekas smui-
koriaus rolę gerai atliko. 

Iš t> juokų buvo nemažai. Bet 
užVis daugiausiai patiko žmo
nėms "Peteliškių Šokis", ku
rį atliko 12 mažų mergelių, 
tam tinkamais rūbais pasirė
džiusių. Bėgiojo, lankstėsi, 
drilavo,- rankomis, sparne
liais mosavo, taip kad išro
dė, jog štai pakils tas plakšta-
kių būrelis į orą ir nulėks kur 
į gėlių darželį saldžių siulčių 

IŠ BRIGHTON PARK. 

• » • • • ' «^^Bwy«HĮy| 

IŠ DIEVO APVEIZDOŠ 
PARAPIJOB. 

Lietuvos Vyčių 4-tos kp. pus
metinis, ir labai svarbus, susirin-

Lietuvos Laisvės Paskolos | k į f » v y t o ketverge, liepa. 1 d., 
1920 m., parapijos svetainėje, rinkimas pasibaigia su pirma 

diena liepos mėnesio, bet pati punktualiai 8 K)0 vai. vak. 
Visi nariai ir narės esate kvie-paskola neužsibaigs tol, kollw. ».*. . . . *. cianu atsilankytu nes reikia labai neisparduosime mums paskir-i 

tos kvotos. Tat, visi į darbą. 
Sukruskime, pripildykime sa
vo kvotą pirmiau neg kiti. 

Pirkusieji bonus, kurie dar 
pilnai neišmokėjo, meldžiami, 
be atidėliojimo, išmokėti, nes 
to reikalauja L. Misija. 

Visi prašomi Jsigyti L, L. 
bonų. Jų galima nusipirkti 
Stoties valdyboj bei k os parda. 
viliotojus. J. A. Mickeliunas. 

Stoties Pirm. 

giem reikalams. 

POLICIJAI ĮSAKYTA PRI 
ŽIŪRĖTI LIEJIMO 

VANDENS. 
• 

.Policijos viršininkas paskel-
bė parėdymą policijai prižiū
rėti, kad žmonės bereikalo ne-
aikvotų vandens laistydami 
žolę aplink namus uždrausto
mis valandomis. 

Laistyti vandenį yra gali
ma tik tarpe 5 ir 7 valandų 
ryte ir nuo 7:30 ligi 10 vai. 
vakare. , 

Kas nepildo to miesto parė
dymo, gali but suareštuotas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Šį vakarą Šv; Jurgio parap. 
svet. * * Kanklių'' choras rengia 
šeiminišką vakarėlį atsisveiki-

daug dalykų nutarti. Apart to, 
reikia rengties į L. C. A. metinio 
išvažiavimą, kuris įvyks liepos 5 
d., Bevcrley Hills. 

Po susirinkimo žaislės. / 
Alb. C. Alabnrdaitė, ra**.. 

PRANEŠIMAS. 

' A. M. C. & B. U. of N. A. Lo-
cal 257 laikys pusmetinį susirin
kimą ketverge, liepos 1 d., 8;00 
vai. vak., p. J. J. Ežerskio svet., 
4600 S. Paulina gat. 

Visi nariai (rės) privalo būti
nai atsilankyti, nes bos rinkimas 
naujas valdybos ir delegatų į kon
vekciją. 

Kviečia Valdyba. 

BELL 
> 

SYSTEM 
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Kodėl Telefono Kainos Yra Pakeltos 
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LIETUVIAI AMHBKIJE Į 
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Naujos kainos ineinančios j gale Liepos 1 ta
po sustatytos State"'Utilfties Commision \ 
prašant Telefono Koiąpanijai, ir yra tai 
rezultatas penesdešimts išklausymų, kurie 
Įvyko nuo praeito rugpjūčio tnėnesio tame 
laike taippat parašyta 7,t#0 drukuotų la
pų paliudijimų. 

Reikalavimas Telefono Kompanijos augštes-
nių kainų tapo pamatuotas ant fakto, kad 
ift&riežasties didelių algų ir kitų išlaidų 
turėjo didelius nustolius. 

Kompanija neprašo padidinimo kairfų, - kad 
davus savo stockholderianu? arba bondeh-
olderiams daugiaiu pinigų; tiktai dėlto, 
kad butų galima apsimokėti jau pakeltas 
algas savo darbininkams, kurie tarnauja 
žmonėms ir apsimokėjus ' už materijola 
ir kitus reikalingus dalykus. 

Dividentai stocknolderiams nebus padidinti 
Kaina nuošimčių ant Kompanijos stovjnčių 

• bondsų nebus padidinta. 

Kalnas visokio materijolo pakilo. Telefono 
cable kamuoja 143% daugiau; switchblards 
190% daugiau; stulpai- ir d ratai geležies, 
angliai ir tt. taip pat baisiai pakilo. W 

Kompanija turi rp'e 15,000 vyrų ir moterų 
darbininkų. C pc. izi-l.ų algos pakilo apla
mai imant nuo $37.50 Iki $85.00 į mėnesį 
per paskutinius penkis metus. 

Algos kitų darbininkų taippat tapo .pakeltos. 
Darbininkams algos turėjo būti kelamos. kad 

butų galima jiems sutikti kitus brangu
mus, kad padarius pragyvenimą. 

6itos naujos kainos yra tik liglaikinės. Ar jos. 
bus pakaktinos padengti lėšas tai parodys 
kompanijos stątementas, kuris turės butt 
priduotas Komisijai kas mėnuo. 

Kompanija palieka kaipo Trustee telefo 
no biznio žmonijos labui. Ji turi gauti to
kias kainas, kad apsaugojus nuosavybę ir 
patarnavimą; kainos turi būti teisingai 
nustatytos nenuskriaudus kompanijos ir pre
numeratorių. 

Naujos Kainos 

VVORCESTER, MASS. 

ATPIGSIĄ VISOKIS RA 
KANDAI. 

Rakandų išdirbėjai praneša, 
jog jų išdirbiniams kaina jau 
pasiekusi augščiausia laipsnį. 
Ir neužilgo pradėsianti kristi 
žemyn. 

Tie išdirbėjai Chicagoje tu
ri suvažiavimą. 

DIDELĖ MOKYKLOMS 
SĄMATA. 

Viešųjų mokyklų taryba pa
tvirtino šiems metams sąma
tą, kari yra $25,201,685. Dau
giau kaip pusšešto milijono 
už pernykščius metus. 
' • ' 1 • f ' ' ' ' ' ',' • , f • L t 

Paskųs 8 mergaitės, kitoms 
dainuojant, "Kur banguoja 
Nemunėlis," parodė, ką smo
gus, jaučia girdint tą dainą. 
Ne mažiaus patiko ir japonie-
eių drilius, kurį išpildėv 1U 
mergelių, japonų kostiumais 
pasipuošusių. 

Paskui 'išėjo patys mažiau
sieji vaikai, lietuviškas vėlia
vėles nešini, mandagiai pasvei
kino svečius ir gražiai padai
navo: "Avižėlį," "Saulelė už 
miško" ir "Te gyvuoja mųs 
tauta.'' 

Toliaus sekė diplomų ir do
vanų išdalinimas. Šiais metais, 
ačiū seserų rūpestingumui ir 
tam, kad mokslo laiką padau
gino, užbaigė mokyklą net 9 
mokiniai:' 1. Andriejus Jesins-
kas, 2. Julijonas Malonis, 3. 
Juozapas Vaikinas, 4. Bronis
lovas Nausėda, 5. Albinas 
Monstavičius, 6. Moniką Po
ciūtė, 7. Izabelė Butkiutė, 8. 
Mikalina Savickiutė ir 9. Mar
celė Kilikevičiutė. 

Klebonui išdalinus diplomus 
ir dovanas atsižymėjusiems 
mokiniams, gerb. kum Serafi
nas pasakė gražią prakalbą, 
kurioje ragino vaikus, užbai
gusius mokyklą, toliaus t$sti 
mokslus, nes mūsų tautai rei
kalingi yra mokyti vyrai, o 
tėvus ragino leisti savo vai
kus į savo parapijinę mokyk
lą, kad jie nežūtų Bažnyčiai ir 
tautai. 

Paskui dar gerb. kl. Pr. Ju
ras karštai prirodinėjo nor-

" D R A U G E . " 
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Spaudos Draugijos, po glo-
l>a Šv. Povylo, susirinkimas 
bus 6 d. liepos, 8 valandą va
kare. ' 

Kadangi nedėliomis būva į-
vairųs išvažiavimai, tokiu bū
du esame priversti susirinki
mą perkelti į paprastą vaka
rą. 

Tai-gi, gerbiamieji nariai 
ir narės, prašomi skaitlingai 
dalyvauti sekančiame susirin
kime. Turime daug naujųjų 
dalykų apsvarstyti, nes jau ir 
piknikas artinas. Vieta pas
kirta, tik turime dar ką nors 
daugiau pasvarstyti. į* 

Toliaus, gerbiamieji, nepa
mirškite pakalbinti ir atsivesti 
nors po vieną naują narį, ka
dangi iki 200 trūksta dar 33 
narių. Pasidarbuokime, kad už 
poros mėnesių savo draugijo
je turėtumėm ^au 200 narių. 
Tada galėsime pasilsėti. 

Taįp-gi priedermė *yra Wor-
cesterio lietuvių visuomenės 
paremti katalikišką spaudą. 

V. Blavackas, rast. 

PHILADELPHIA, PA. 

Jiir^elio 20 d. Šv. Kazimiero 
mokykloje buvo vaikučių mo
kslo metų užbaigimo vakaran 
su įvairia ir indomia pragra-
ma. 

Pirmiausia mokinių choras 
atgiedojo giesmę "Širdie Jė
zau, mes dėkingi." Po gies
mės pasveikinimo eiles gražiai 
pasakė J. Paulauskas. Po ta 
vėl "floras padainavo "Trys 
obnoleliai.'' Gražų duetą ant 
pijano išpildė K- Kostanti-
nas ir S. Barauskas. Maži vai
kučiai labai gražiai atvaizdi-

saidiškiams, kad būtinai leis-Į no veikalėlį "Vaka^os ." Po 

• • — — 
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tų vaikus į savo mokyklą ir 
papeikė tuos, kurie seserų mo
kytojų nubaustus už prasižen
gimus vaikus uitaria ir vieto
je to, kad ir patys dar nubam-
stc, atbėgę mokyklon seseris 

V PETRAT1S & CO 
MORTGAGF BANK 

Rfc'AL E S T A T E I N S R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
I P i n i g u s P j r d . i >d» t a i v o k 

3249 SJ Hilsled Sc > Mt.noii 
T f L i P M 

/ 

Čia, į viešąsias mokyklas. 2i-
j narna, tokie tėvai vaikų išt|dr-
|kimą ima ant savo sąžinės. 

Tiktai bendrai veikiant mo-
Ikytojams ir tėvams galima lau 
kti gerų iŠ Taikų mokslo ir au- Hko vėdyklių drilių. Paskui 
klėjimo pasekmių. 

to vėl duetą ant pijano gražiai 
paskambino E. ir J. Poškai. 
Toliau sekė mažų mergeliu žai
dimas, deklemacija. Paskui di
desnės mergaitės, pasirengu
sios Lietuvos vėliavos spalva, 

išbara ir vaikus atėmę siun- padainavo "Lietuva mano, 
brangi Tėvynė." Po to maži 
vaikai atliko vėliavų drilių, 
trio ant pijano išpildė J. 
Maukus, J. Raziulis ir J. Ta-
W<**itis ,mažos mergaitės a<-

skyrium dainavo margaitės ii 

barnaičiai, mergaitės atliko 
rožių drilių, pijano skambini
mas ir, ant galo, atvaidinta 
gražus veikalėlis "Turerjus, 
kinis vaizduoja laikus, kada 
krikščionys buvo persekiojami 
už katalikyste-ir parodo, kaip 
jie savo tikėjui:; brangino ir 
kovojo už jį. i 

Vienoje vietoje perstato s»i 
žeistą ir* i nirštantį kareivį.'i.š 
klausęs išpažinties kunigas ne
gali nunešti "jam Šv. Sakra
mento, nes priešai taikė už
imi?! i. Atsiranda mažas vai
kutis, kuris prašo kunigo lei 
dimo nunešti Šv. Sakramentą 
tam kareiviui, sakydamas: 
"Tėve Dvasiškas, pavelik man. 
nunešti Šv. Sakraaaentą tam 
kareiviui pro nrlešą, nes jei
gu jus uim«*1ų, tai kas tada 
stotųs^stfinmnis visais."' Kun. 
paduoda Pušką ir vaikutis 
eina, bet tuomtarpu tampa 
mirtinai sužeistas. Kitas krik-, 
ž irnis kareivis pakelia jį m n 
žemės. Vaikutis sako^"Pri(5-
teliau, priimk Šv. Hostiją nuo 
manęs Ir nunešk tenai, kur aš 
turėjau nunešti." Ištaręs tuos 
žodžius vaikutis miršta. Atei
na kunigas, paima Šv. Sak
ramentą ir nuneša anam ka 
reiviui. 

Veikalėlio pabėga perstato 
laimingųjų vieta^Jutme būryj 
angelų pasimato! nužudytas 
vaikutis. Vienas angelas lai
ko jam ant galvas vainiką, o 
kiti gieda giesmaB. „ 

Perstatymas žmonėms labai 
patiko. 
j Po dar p-iė M. Rimkiutė pa
sakė atsisveikinimo su mokyk
lų eiles ir programa užbaigta 
tautos himuu. 

Paskui buvo diplomų dalini
mas. Mokyklą užbaigė ir:dip
lomus gavo J. Paulauskas, O. 
Lmkeičiutė ir M. Rimkiutė. 
Po to dar klebonas suteikė 
vaikams dovanų už gerą moki-
mmąsi ir gražų uisilaikymą. 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pnmutinė padėka priguli mo 

k) u:joms, seserims Kazimiene 
tems, už įrengimą MQ gražaus, 
vakaro ir išmokiaimą niusu 
vaikučių. Padėka taipgi ir kle
bonui, kun. J. J. Kaulakiui, 
nes jo rupesniu niusų parapija 
turi tokias mokyto, jas . 

M ar ™ lietn^ai 8upran-

Keturių Partijų Piniginė Dėžė 
4 Rezidencijoms Patarnavimas 

Nuo 1917, grarancija dešimts centų į dieną 
tapo reikalaujama ir už perviršių šauki
mų po'5 centus. Per trylika metų gvarau-
eija buvo penki oentai dienoje, o 1918 per-
viršius šaukimų tapo pamainytas po ketu
ris centus už kiekvieną. Kuomet materijo-
las, darbininkų algos ir viskas kitas kilo, 
dar nebuvo prašoma daugiau. Dabar \l i-
gvarancija yra pakeista i šešis ir puse cen
tus I dieną ir šaukiant tiktai vieną k a r t t j ^ 
dienoj ir už perviršių šaukimų po penkis ~* 
centus. ( 

Dviejų-Partijų Piniginė Dėžė 
Rezidencijoms Patarnavimas 

Gvararicija tapo permainyta ]nuo dešimties 
centų į dieną, darant du laukimu dienoje, 
už perviršių laukimų po keturis centus u« 
kiekvieną J %vyliką ir puse cento į dieną, 
darant du ir pusę šaukimų, už perviršių 
šaukimų po penkis centus. 

Dviejų-Partijų Piniginė Dėžė 
Vietoms Biznio Patarnavimas 

Gvarancija tapo pamainyta nuo dvylikos ir 
pusės cento į dieną darant du ir pusę šau
kimų po keturis centus už vieną į penkio
lika centų J dieną, injmant tris šaukimus 
per dieną už perviršių šaukimų po pen
kis centus už kiekvieną. 

ijos Piniginė Dėžė 
ms Patarnavimas , 

Gvarancija dvidešimts penkių centų į dieną 
darant keturis šaukimus dienjbje pasiliks 
tik už šaukimus pervirš to bus vietoj pen
kių keturi centai. 

Jeigu pasidaryti suvirs du šimtu šaukimų per 
mėnesį ant. bismio linijos ir Privatines 
Branch F i i r t f ą i i linijos tuomet bus tris 
centai vietoj dviejų ir puses. 

Business Extensien Telefonai ir Branch Ex-
cnange Stattons kainuos po septyniasde-
šintts — penkis centus i mėnesį vietoj pen-
kesdešimts centų. 

CHICAGO TELEP|«ONE COMBANY 
' 
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REIKALINGAS 

Geras Ir teisingas žmogus prisidėti 
prie getai apmokamo biznio. Savi
ninkas Savininkas bisnio nori eiti i 
didesni b4snį a i vienas negalėdamas 
atplrkU, reikalauju teisingo pusininko 
aš gerai suprantu tą biznj pusininkas 
gali būti visai prastos darbininkas, 
pinigų turi turėti mažiausia $800.00. 

Kreipkitės pas: 
T. A. B. 
Mr. Chicago, m . 
5 iki » : t t vakare 

_ i 

WOMEN AND GliLUS for llght, 
clean work. Permanent position. 
Learners stari at $15 week s Expe-
rinced bindery girls make $80.00 per 
week. 

Entrance, Door 60. 
Jobn F. Ouneo Co., 491 K. G rami avc. 

Jilnc S, 9, 10). 

D A I C s V A I U f i l 

Paieškau brolio Ugmonto Stan-
bergo, paeina Suvalkų redyboą. Jšą-
rijampolės apskričio, Šunskų vaišč-
Makoles kaime, išvajnave iš Lietu
vos 1920, paskutiniais paikais gyvenu 
Clevelande, Ohio. Kas apie Ii žino
tų arba Jis pats lai atsišaukia į 

KAUBJATAVHSUS, 
Vokiška patvė, A. J . arba 
la stoties ViršininkuL 

ZIGMONTUI 9TNBERGUI. 

DIDELIS BARGANAS. 
Parsiduoda namas su augštu pa

keltu basemantu ir didele barne, par
siduoda lakai pigiai iš priežasties sa
vininkas. Išvažiuoja Lietuvon. • ' 

W. 45 
• = = 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir b(mus. Atsišau
kite: 

V7B8TERN FBLT WORKS 
4115 Ogden Ave. 

22nd ir Crawford Ave. 

Karalina * Tucevičienė iš Kauno 
miesto' (Vytaut prosp. Mo. f5> iše-
ko savo dukters Onos Bielinckieneės, 
gyvenusios Rocbester, N. Y. North 
str. 284 U. S. Amerika, i 

Prašau kitų laikraščių perspaus
dinti. ; 

Su tikra pagarba. 
Karaimą Tuoeviičenė, 

ivs Vytauto proso* Ho. 15. 

• t M M * 

ATONIC 
t*.-Vi.-. . .sru'::.r->.iif 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas raiškia, kad rei
kia pamėginu viena. 

IIHnlIlfld IfMIRAO Ua 

; K MIAl ANT 
RANGOS. 

Kurie, rengėte* ant ilg( 
laiko praleisti pasilsio (vi 
ei jų) dienas, o lab jausią 
mynos, tai galite gauti 
kių vasaimamių (Cott 
arba pavienių kambarių 
jau senai Lietuviams žino] 
(Lemont's Resort Farmos, 
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni 
mbariai passiranduos su lai 
mis, -̂ - valgius patys tui 
pasigaminti. Visokie 
— mėsa ir grocernė 
pristatomi ant vietos k< 
diena, per bucerių iž Benį 

Baltu snaustu plitu naaws, 2 
flatai, 5 ir 6 ruimai. Garu tildo
mas, 2, garinei pečių, 7 pėdų bei-
•erųentas. Kieto medžio padiagos, 
durys ir veliansteg mados iatami-T^^"01"-
mai Toiletuuoc p î̂ u^-ios padk- Norite platesnių žinių, 

džiu rašyti pas 

A. J. LEMOKT, 
Lfinont's Resort Farm, 

Sodus. 

gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sherman parko 5520 & Blizabeth 
St. . v V V 

Mes turime Tr dav^iau namu, 
gražiose apygardose. Norintieje 
pirkti namą, kreipkitės pas 

ZOLP & BAROUB, 
4547 S. HermilK* AVe. 
Tel. Yards 145 Chicago, U 

ANT PARDAVIMO 
Grosernė, geroj vietoj. Priežastis 
davimo savininkas važiuoja Į mali 

S. Paulina Str. Chioago, 
• r 

ta parapijinos mokyklos svar
ba! Daugelis išįtų savo vaikus 
leidžia į viešąsias mokyklas, į 
kuriuose jų žiedeliai, dažniau
sia, žūva ir Bažnyčiai ir tėvy-
nei-Lietuvai. TJItat gerbkime 
lietuviškas pa^apįįiiies moky
klas ir leiskime josna savo 
vaikučius. 

vystama 

: REIKALINGI: 
MOTERS, 

MERGINOS, 
VYRAI, v 

VAIVAI 
del fabriko darbo. Prie mašinų Drill punčli pressing jii 
tt. Taippat prie coil winding del soldering dratų 
offiso darbo kaip klerkai, typistes. Turi mokėti ai 
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pas: 

KELLOG SW1CHB0ARD & SUPPLY C0. 
• 1066 West. Ad&mss Str. 

t s • •< • • aroa . «.« 

po 6 vai. vakare, atsišaukite 

B. F. ZIKA, 

2515 South Austin Boolevard, . Cicero, 
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Vyrai Vis 
Dar M a n o 5 ^ ^ ^fc» 

Negalima Nusipirkti Gero Siuto 
*s / • 

Senas paprotį! f mes tave jau tuiime! Užtat kad jus ma
lėte kaip'kainos mėnuo po nuintskii kiia augštin — kad jau 
negali augščiau kilti — nemanykite kad prekes niekados ne
puls. Kuomet pradfdi jausti UŽGANĖDINTAS su kainomis "spe
cialiai nužemintoinisv iki $40, $50 ar $60 —< tos kainos jau 
nepuls nei vieno oolierio žemyn! Tik vienas išėjimas padaryti 
kainas tokias kokias jos buvo — tai atsikratyti Augštos Kainos 
Papročiu. / .( 

^Neklausykite kalbu apie augštas kainas— -
Nemąstykite apie augštas kainas— 
Nekalbėkite apie augštas kainas— 
Atsikratykite augštos kainos papročių visiškai! 

Tiktai pasisakykite sau — "AŠ GALIU nusipirkti sau siutą dra-
bužiu už $25, $30 ar $35. Reikia apsižiūrėti!" Duokite mums 
proga prirodyti kad galima f 

Ateikite ir apžiūrėkite mušu 3,000 siutu kurių kainos yra $25* 
neapžiufrėjus negnlfma spiesti - #• su*•? eiite epie mušu $10,000,0(f0 
užganedinimo gvarancija kokia yra duodama tiktai žiūrėkite j 
žemiau paduotas figūras: • 

Mūsų Vienoj Chicagos Krautuvėj Parduota. 
Panedelį . mes pardavėme 63 siutus po $25 
Utarninkę mes pardavėme 52 siutus po $25 
Seredoj mes pardavėme 59 siutus po $25 
Ketverge . mes pardavėme 76 siutus po $25 
Pėtnyčioj . mes pardavėme 66 siutus po $25 
Subatoj mes pardavėme 118 siutus po $25 

Išviso 454 siutus po $25 vienoj savaitėj. 
(Nekalbant apie {tūkstančius siutu kuriuos pasisekė parduoti po 

"• $20, $30 ar $35.) . 
Šios figūros paimtos iš praeitos savaitės — oirželio 14 iki 19. < 

' Kiekvienas iš tu $25 ttutu yra gryno** fcies, gražiai padirbau, už 
kurio stovi mušu $10,000,000 gvarancija. 454 vyrai kurie pir
ko šiuos siutus bus tikrai UŽGANĖDINU! 

m - • 

Pirkite Ant Antrų Lubų, Sutaupykit $10 
• * w 

Tai Mūsų Patarimas, Bet Jųs Sutaupinsii nuo $15 iki $20 

' \ 
. . . . . . . 

Per nckuri laika visi garsino kad būtinai reikalinga mokėti DAUGIAU — mokėkite DAUGIAU — mokėkite DAUGIAU, jeigu nori gauti siutą 
kuris tau šiek-tiek laikytu. Ir be abejo nekurie tai tikėjo. Mes dabar sakome — mokėkite MAŽIAU — tas galima GREIČIAU įtikėti! Ar jie 
priparode jums priežastis savo augštu kamu? 

. _ • # 

Ar jie tikrai u/^anėdino jus l.aip lad to* f jo? Nežinoma kad ne! 

Mes dabar prašysime jusu PASKAITYTI penkias PRIEŽASTIS 
kodėl mušu KAINOS taip ŽEMOS. Perskaitykite juos du kartu. Lai 
jie atkrato jus nuo Augštu Kainu Papročio. Lai jie parodo jums ti
kra mušu Gvarancija TAUPUMO. Atsiminkite kad šimtai tūkstančiu 
vyru visoj sali j jau prityrę ta ką mes jums čionais dabar kalbame! 
Bukite teisingi sau ir savo banko accountui ir IŠTIRKITE — pa
matykite kokius drabužius $25, $30 ar $35 gali šiandiena nu
pirkti su gvarancijos F & C. * 

1. Mušu krautuvės randasi ant Antrųjų Lubų. 
2. Mes sutaupome $497,678.90 per metus randos. 
3. Mes turime didelias kriaučių šapas. 
4. Paprastos krautuves — be jokiu pagražinimu. 
5. Cash business — nėra kredito pralaimėjimu. 

Nusipirk Tą Palm Bearti Dabar 
Kelias dešimčiai vyru kiekviena diena mes juos parduodame — 
vyrai kurie nori turėti gražius siutus vasarai, čionais kaip tik 
.galima 

Stockas yra pilnas — pasirinkti dabar kaip tik laikas. Jie vėsus, 
Mohairs ir kiti Palm Beach siutai, padaryti sulyg vėliausio styliaus 
gvarantuojami. Sutaupins jums užtat kad 

\ > 

$25 
WH5S$U$ 

(Palm. Beaches, Mohairs, Kool Kloths) 

/ 

ExdusrveCtottwer$lnTheWorW 

n.Vf. Cor. State and Jackson y 
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